
VAPORETA COM CENTRAL DE ENGOMAR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• DIMENSÕES: 305 X 397 X 235 mm

• VOLTAGEM: 220-240V

• FERRO: 800 W

• VAPOR: 1500 W

• POTÊNCIA TOTAL: 2300 W

• PRESSÃO: 5 Var

• VOLUME DO DEPÓSITO DE AÇO INOXIDÁVEL: 1,5 l.

• FLUIDO DE VAPOR: 40G/MINT.

• RESERVA DE VAPOR

• TEMPO DE AQUECIMENTO: 6 minutos.

Um aparelho completíssimo. Tudo 
o que necessita!

DEEP CLEANING utiliza uma exclusiva tecnologia patenteada que 
utiliza uma temperatura e uma pressão de vapor altas (até 135º) 
para limpar o chão, as janelas, o exaustor, o ar condicionado e o 
micro-ondas, etc. Sem agentes químicos, sem riscos de danos na 
limpeza dos artigos

A Vaporeta com Central de Engomar DEEP CLEANING tem um 
sem-fim de acessórios, que farão com que possa limpar a casa de 
cima abaixo:

ACESSÓRIOS:

• - TUBO DE EXTENSÃO

• - PANO DE LIMPEZA

• - ESCOVA NYLON

• - ESCOVA DE METAL

• - ACESSÓRIO VIDROS:

• - TORNEIRA PARA RECANTOS

• - TORNEIRA PARA MANGUEIRAS

• - PISTOLA DE VAPOR COM MANGUEIRA
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¡TODO LO QUE NECESITA!



TUDO O QUE NECESITA PARA LIMPAR A SUA CASA COM O 
PODER DO VAPOR.

GRAÇAS AO VAPOR PODE LIMPAR COMODAMENTE QUALQUER 
TIPO DE SUPERFÍCIES. (CHÃO, VIDROS, PAREDES, TETOS, 

ESTOFOS, TAPETES, JANTES DE AUTOMÓVEIS, ETC.)

RESPEITA O MEIO AMBIENTE, NÃO SE PRECISAM PRODUTOS 
DE LIMPEZA.

LIMPA OS LUGARES MAIS INACESSÍVEIS

A Vaporeta com Central de Engomar e Acessórios é um completo 
e potente equipamento que tem todos os acessórios necessários 
para tornar mais fácil e efetiva a sua limpeza diária. Os seus 1500W 
de potência fazem com que qualquer mancha saia facilmente.

Além disso, torna-se imediatamente numa potente central de 
engomar que, devido à sua grande potência de vapor, elimina as 
rugas numa só passagem, com o qual poupará muito tempo.

O completo equipamento tem tudo o que precisa, desde pistola de 
vapor, até ferro de engomar, passando por acessórios de extensão, 
para cantos, etc....

NÃO SÓ LIMPA, COMO TAMBÉM DESINFETA:   

A Vaporeta com Central de Engomar dispara vapor até 135ºC, 
por isso higieniza tudo o que pode se limpar com água: vidros, 
espelhos, azulejos, todo o tipo de pavimentos, loiças sanitárias, 
alcatifas, alfombras, motores, piscinas...etc.  Também permite 
tirar o pó, desengordurar a cozinha, desinfetar a casa de banho e 
engomar a roupa.

LIMPARÁ MUITO MAIS DEPRESSA:   

Uma mancha seca, com métodos tradicionais, água fria ou 
limpador, tem de se esfregar várias vezes. Com a vaporeta, 
simplesmente dirija o jato de vapor para a mancha, e o mesmo 
amolecerá a mesma nuns instantes e na maioria dos casos sai até 
mesmo sozinha.  Além disso, quando o objeto que vamos limpar 
tem uma forma difícil, por vezes dá muito trabalho limpar à mão, 
por exemplo, as corrediças das janelas que, com um trapo, nunca 
ficam bem limpos os cantos.  Com a vaporeta basta disparar vapor.

LIMPEZA MUITO MAIS PROFUNDA

A vaporeta não só limpa, como também desinfeta, limpando não 
só o que se vê, mas também o que não se vê (bactérias, ácaros, 
etc...), de tal modo que deixa tão limpa a superfície ou tecido que 
teremos de limpar com menos frequência, com a considerável 
poupança de esforço e dinheiro.

POUPANÇA ECONÓMICA:   

Não é necessário utilizar limpadores químicos, detergentes, etc... 
A Vaporeta limpa só com água, com a considerável poupança e 
sendo totalmente ecológica.

A CENTRAL DE ENGOMAR  

• A Central de Engomar é um potente aparelho de 800W, 
que lhe permitirá engomar muito mais depressa que com 
os ferros tradicionais.

• Ficará tudo muito melhor engomado e com mais facilidade.

• Produz muito mais vapor que um ferro tradicional, dado 
que o vapor se produz numa caldeira maior à parte.

• Cansar-se-á menos, pois pesa menos que um ferro 
tradicional, dado que o depósito e a caldeira estão à parte.
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